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مقايسهي مؤلفههاي ذهنآگاهي در بيماران مبتال به افسردگي
اساسي ،اضطراب منتشر و افراد بهنجار
فرهاد خرمائي  ،*4شكيبا کالنتري  ،4اعظم فرماني
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 4گروه روانشناسي باليني ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه شيراز
 2گروه روانشناسي،دانشگاه پيام نور تهران
(دريافت مقاله -37/4/44 :پذيرش مقاله)37/6/7 :

چكيده
زمينه :ذهن آگاهي مفهومي جديد است که در سالهاي اخير در درمان بسياري از اختالالت روانشناختي مورد توجه روانپزشكان و
روانشناسان قرار گرفته است .استفاده از تكنيکهاي ذهن آگاهي مستلزم بهرهگيري از اطالعات ديگري در خصوص چگونگي عملكرد
مؤلفههاي ذهن آگاهي در هر يک از اختالالت روانشناختي است .هدف اين پژوهش مقايسهي مؤلفههاي ذهنآگاهي در سه گروه بيماران
مبتال به افسردگي اساسي ،اضطراب منتشر و افراد بهنجار بوده است.
مواد و روشها :جامعه آماري پژوهش شامل کليه بيماران مبتال به افسردگي اساسي و اضطراب منتشر بود که به مرکز مشاوره دانشگاه
علوم پزشكي مشهد مراجعه کرده بودند .از ميان اين افراد ،تعداد  73نفر با تشخيص اختالل افسردگي اساسي و  73نفر با تشخيص
اختالل اضطراب منتشر به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .يک گروه  73نفري از افراد بهنجار که فاقد اختالالت افسردگي
اساسي و اضطراب منتشر بودند نيز از بين کارکنان دانشگاه علوم پزشكي انتخاب شد .افراد هر سه گروه (افسرده ،مضطرب و بهنجار) بر
حسب متغيرهاي سن ،جنسيت ،فقدان بيماريهاي جسمي و عدم ابتال به ساير بيماريهاي رواني همتاسازي شدند .ابزارهاي مورد استفاده
در اين پژوهش شامل پرسشنامه افسردگي بک ،پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر و پرسشنامه پنج مؤلفه ذهنآگاهي بود .به منظور تجزيه و
تحليل دادههاي پژوهش ،در بخش آمار توصيفي از شاخصهاي ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي از تحليل
يافتهها :نتايج نشان داد که بين سه گروه در مؤلفههاي ذهنآگاهي تفاوت معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر ،در مؤلفههاي مشاهده،
توصيف و عمل توأم با آگاهي ميان افراد مضطرب و بهنجار و همچنين افراد افسرده و بهنجار تفاوت معناداري ( )P>3/3334وجود
داشت .در مؤلفهي عدم قضاوت ذهن آگاهي ،ميان افراد افسرده و مضطرب و افراد بهنجار و مضطرب تفاوتها معنادار ()P>3/3334
بود .همچنين در مؤلفهي عدم واکنش تفاوت ميان گروههاي مضطرب -افسرده ( ،)P>3/334مضطرب -بهنجار ( )P>3/3334و افسرده-
بهنجار ( )P>3/38معنادار بود.
نتيجهگيري :در تبيين نتايج اين پژوهش ميتوان اين گونه نتيجهگيري کرد که بيماران مضطرب و افسرده نسبت به افراد بهنجار در
مؤلفههاي ذهن آگاهي عملكرد ضعيفتري دارند و بنابراين درمانهاي مبتني بر ذهن آگاهي ميتوانند با تأکيد بر اين مؤلفهها موجب
تسهيل روند درمان و همچنين بهبود عاليم اين گونه بيماران شود.
واژگان کليدي :ذهنآگاهي ،افسردگي اساسي ،اضطراب منتشر ،مشاهده ،توصيف ،عمل توأم با آگاهي ،عدم قضاوت ،عدم واکنش
* شیراز ،گروه روانشناسی بالی نی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
Email: khormaei@shirazu.ac.ir
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واريانس چندمتغيره ( )MANOVAو آزمون تعقيبي توکي استفاده شده است.
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مقدمه
و عالیم آن عملکرد افراد در حوزههاي مختلف

تأیید کردهاند که افسردگی با گرایش به توجه انتخابی

انگیزشی ،هیجانی ،شناختی ،رفتاري و زیستی را مختل

بر اطالعات منفی همراه است .همچنین سوگیريهاي

میکند (.)1

شناختی در میان افراد افسرده با قضاوتها و اسنادهاي

بر طبق راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی

منفی توأم میباشد .این گونه افراد شکستهاي خود را

با

بزرگنمایی میکنند و موفقیتهاي خود را نادیده

تغییرات آشکاري در عاطفه ،4شناخت 5و کارکردهاي

میگیرند ( .)4افراد مبتال به اضطراب منتشر نیز

عصبی -زیستی 6که در طی یک دوره دو هفتهاي بروز

بهمنظور کاهش اضطراب خود از پاسخهاي اجتنابی

میکند ،مشخص میشود ( .)2این اختالل در بین

شناختی استفاده میکنند .نگرانی که مهمترین نشانهي

اختالالت روانپزشکی باالترین شیوع طول عمر (حدود

اختالل اضطراب منتشر به شمار میآید ،بهعنوان یک

 11درصد) را دارد .اختالل اضطراب منتشر 1نیز

پاسخ اجتنابی شناختی به یک موضوع تهدید کننده در

اختالل شایع دیگري میباشد که شیوع یک ساله آن 3

نظر گرفته شده است .هنگامی که فرد با تهدیدي در

تا  8درصد تخمین زده شده و شیوع این اختالل در

مورد وقوع یک رویداد در آینده مواجه میشود و

طول عمر  8درصد گزارش شده است .همچنین

امکان بروز هیچگونه پاسخ رفتاري اجتنابی براي او

اختالل اضطراب منتشر احتماالً شایعترین اختاللی

فراهم نیست ،از پاسخ اجتنابی شناختی استفاده میکند

است که همزمان با دیگر اختالالت یافت میشود (.)3

( .)5با توجه به آنچه که مطرح شد ،به نظر میرسد که

بر طبق راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی

بیشتر اشتغاالت فکري افراد افسرده در مورد

(ویرایش پنجم) ،نگرانی و اضطراب مفرط در مورد

رویدادهاي گذشته است و افراد مضطرب نیز با

دامنهاي از رویدادها و فعالیتها در اکثر ایام و طی

افکاري در مورد وقوع رویدادي تهدید کننده در آینده

یک دوره حداقل شش ماهه از ویژگیهاي اختالل

مواجه هستند .بنابراین به نظر میرسد که بیماران

اضطراب تعمیم یافته میباشد .در این اختالل ،کنترل

افسرده و مضطرب توانایی لذت بردن از زمان حال را

نگرانی و اضطراب براي فرد دشوار است و با حداقل

ندارند و در گذشته یا آینده به سر میبرند .به منظور

سه عالمت از عالیم اضطراب همراه میباشد (.)2

کمک به این گونه بیماران میتوان از درمانهاي مبتنی

(ویرایش پنجم) ،2اختالل افسردگی اساسی

3

8

افراد مبتال به اختاللهاي افسردگی و اضطراب داراي

بر ذهن آگاهی استفاده نمود.

سوگیريهاي شناختی و نگرشهاي ناکارآمدي هستند

ذهن آگاهی از جمله مفاهیم مهمی است که اخیراً

که این گونه نگرشها و افکار نقش مهمی در تداوم

توجه زیادي را به خود جلب کرده و به نظر میرسد

1

Depression
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth
)Edition (DSM- 5TM
3
Major depressive disorder
4
Affect
5
Cognition
6
Neuro-vegetative
7
Generalized anxiety disorder
2

http://bpums.ac.ir

نقش مهمی را در اختالالت یاد شده ایفا میکند .ذهن
آگاهی به معناي توجه کردن به شیوهاي خاص است:
بودن در حال حاضر ،هدفمند و خالی از قضاوت.
Mindfulness

8
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افسردگی 1بر جنبههاي مختلف زندگی تأثیر میگذارد

این اختالالت ایفا میکند .بهعنوان مثال ،پژوهشها

مؤلفههاي ذهنآگاهي در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار 778 /

خرمايي و همكاران

ذهنآگاهی بدان معناست که شخص ،آگاهی خود را

به فعالیت در حال انجام به جاي عمل به شکل
12

(قضاوت نکردن دربارهي

از گذشته و آینده به حال حاضر معطوف کند (.)6

خودکار) ،عدم قضاوت

ذهنآگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون

تجارب جاري) و عدم واکنش (واکنش نشان ندادن

هست ،بدون قضاوت و بدون اظهارنظر دربارهي آنچه

به احساسات در حال وقوع).

اتفاق میافتد؛ یعنی تجربهي واقعیت محض بدون

در پژوهشهایی که در زمینهي صفت ذهنآگاهی

توضیح (.)1

انجام شده مشخص گردیده که این صفت ،رابطهاي

همانگونه که مطرح شد ،آنچه از لحاظ روانی انسان را

منفی با افسردگی و اضطراب دارد ( .)16-19به عنوان

در برابر افسردگی و اضطراب ،آسیبپذیر میکند،

مثال ،پژوهش ویلیامز ( )20( )Williamsنشان داد که

درگیري ذهنی با خاطرات گذشته و رویدادهاي

سطوح باالتر ذهن آگاهی با سطوح پایینتر نشخوار

محتمل آینده است .بنابراین ذهنآگاهی مهارتی است

فکري ،14اجتناب ،15کمال گرایی 16و خود -راهنمایی

13

11

داریم .وقتی ما نسبت به زمان حال ،آگاه هستیم دیگر

دیگري ( )21که از معدود مطالعات صورت گرفته در

توجه ما با گذشته یا آینده درگیر نیست ( .)1بررسی

زمینه ارتباط مؤلفههاي ذهن آگاهی با افسردگی و

پژوهش هاي صورت گرفته در مورد اثربخشی

اضطراب در یک نمونه بالینی بوده است ،نشان داد که

درمانهاي مبتنی بر ذهنآگاهی نیز این مسئله را مورد

همه مؤلفههاي ذهن آگاهی بهطور معناداري با همهي

تأیید قرار دادهاند .این گونه پژوهشها نشان دادهاند که

ابعاد افسردگی و اضطراب همبستگی معنادار دارد .اما

درمانهاي مبتنی بر ذهنآگاهی در بهبود نشانگان

مؤلفهي توصیف ذهن آگاهی با تنش -اضطراب کلی

18

جسمی و روانی اختالالت افسردگی ( )8-11و

رابطهاي نشان نداد و مؤلفهي مشاهده نیز با هیچ یک

اضطراب ( )12-14مؤثر هستند.

از مؤلفههاي اضطراب و افسردگی همبستگی معنادار

عالوه بر آنچه که مطرح شد ،پژوهشگران در

نشان نداد .بهطور کلی ،مطالعات صورت گرفته در

پژوهشهاي بعدي خود به این نتیجه رسیدند که

زمینه ذهن آگاهی بیشتر نمره کل ذهن آگاهی را مورد

ذهنآگاهی به صورت یک صفت در همهي افراد

بررسی قرار دادهاند و پژوهشها در زمینه مؤلفههاي

(حتی کسانی که آموزش ندیدهاند) وجود دارد.

ذهن آگاهی اندک میباشد .از طرف دیگر ،معدود

بائر ( )Baerو همکاران ( )15با انجام تحلیل عاملی،

مطالعات صورت گرفته در زمینه مؤلفههاي ذهن

پنج مؤلفه را براي ذهنآگاهی مشخص نمودند .این

آگاهی نیز بیشتر بر روي نمونههاي غیر بالینی بوده و

مؤلفهها عبارتند از :مشاهده( 9داشتن توجه دقیق به

گاه نتایج این پژوهشها متناقض بوده است .عالوه بر

10

این ،محققین پژوهش حاضر به مطالعهاي دست

(توصیف پدیدههایی که در حیطهي آگاهی قرار
میگیرند) ،عمل توأم با آگاهی( 11عطف کامل توجه

12

Nonjudging
Nonreacting
Rumination
15
Avoidance
16
Perfectionism
17
Maladaptive self- guides
18
General distress-anxiety
13
14

9

Observing
Describing
11
Acting with awareness
10
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که به ما اجازه میدهد تمرکزمان را در زمان حال نگاه

ناسازگارانه

پدیدهها و محرکهاي درونی و بیرونی) ،توصیف

همراه میباشد .همچنین نتایج پژوهش
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نیافتهاند که مؤلفههاي ذهن آگاهی را در سه گروه

عدم ابتال به سایر بیماريهاي روانی همتاسازي شدند.

افسرده ،مضطرب و بهنجار مورد مقایسه قرار داده

مالکهاي انتخاب آزمودنیها عبارت از -1 :تشخیص

باشد .بنابراین با توجه به اینکه مفهوم ذهن آگاهی

روانپزشک مرکز مبتنی بر اصلی بودن اختالالت

نقش مهمی در رهایی از نشانگان افسردگی و اضطراب

اضطرابی یا افسردگی؛  -2انجام مصاحبهي بالینی با

و بهبود کیفیت زندگی افراد ایفا میکند ،آگاهی از

بیماران بر

مالکهاي DSM-IV-TR؛

اینکه کدام یک از مؤلفههاي این مفهوم در شکلگیري

 -3اجراي پرسشنامههاي افسردگی بک و اضطراب

این اختالالت مؤثر است به روانپزشکان و روانشناسان

اشپیلبرگر بود .بدین صورت که گروه افسرده

در جهت پیشگیري و درمان این اختالالت کمک

میبایست نمره باال در افسردگی و نمره پایین در

خواهد نمود و بدینوسیله هزینههاي بخش درمان را

اضطراب ،گروه مضطرب ،نمره باال در اضطراب و

کاهش خواهد داد .همچنین با توجه به اندک بودن

نمره پایین در افسردگی و گروه بهنجار ،نمره پایین در

پژوهشها در مورد مؤلفههاي ذهن آگاهی در

هر دو پرسشنامه به دست آورند .مالکهاي خروج از

نمونههاي بالینی و عدم وجود پیشینه پژوهشی در

نمونه عبارت از ابتال به هرگونه بیماري جسمی ،ابتال

مورد تفاوت مؤلفههاي ذهن آگاهی در سه گروه

به سایر اختالالت روانی همراه ،سابقه بستري در

افسرده ،مضطرب و بهنجار ،پژوهش حاضر به دنبال

بیمارستان روانی و سن باالي  50سال بود.

پاسخگویی به این سؤال است که آیا مؤلفههاي ذهن-

ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش به قرار زیر بود:

آگاهی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی ،اختالل

-پرسشنامه افسردگي بک -ويرايش دوم :43این

اضطراب منتشر و افراد عادي متفاوت است؟

پرسشنامه

اساس

توسط

بک،

استیر

و

براون

( )22( )Steer & Brownساخته شده است .پرسش
طرح پژوهش حاضر از نوع علّی -مقایسهاي میباشد.

 15سؤال مرتبط با عالیم روانشناختی و  6سؤال

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به

مرتبط با عالیم جسمانی است .همه سؤاالت شدت

افسردگی اساسی و اضطراب منتشر بود که به مرکز

اختالل را بر مبناي مقیاس لیکرت (صفر تا سه)

مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده

ارزیابی میکنند .نمرهي کل فرد از طریق جمع نمرات

بودند .از میان این افراد ،تعداد  30نفر با تشخیص

کلیه سؤاالت در دامنه صفر تا  63حاصل میشود .بر

اختالل افسردگی اساسی و  30نفر با تشخیص اختالل

اساس پیشنهاد بک ،نمره صفر تا  9فقدان افسردگی،

اضطراب منتشر به روش نمونهگیري در دسترس

 10-18افسردگی خفیف تا متوسط 19-29 ،افسردگی

انتخاب شدند .یک گروه  30نفري از افراد بهنجار فاقد

متوسط تا شدید و  30-63نشانگر افسردگی شدید

اختالالت افسردگی اساسی و اضطراب منتشر نیز از

است .در پژوهشی که توسط دابسون ( )Dobsonو

بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شد .افراد

محمدخانی ( )23صورت گرفت ،ضریب پایایی به

هر سه گروه (افسرده ،مضطرب و بهنجار) بر حسب

روش آلفاي کرونباخ  0/91به دست آمد .گودرزي

متغیرهاي سن ،جنسیت ،فقدان بیماريهاي جسمی و
)Beck depression inventory (BDI- II

http://bpums.ac.ir
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مواد و روشها

نامه افسردگی بک شامل  21سؤال میباشد که محتواي

مؤلفههاي ذهنآگاهي در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار 777 /

خرمايي و همكاران

( )24پایایی این پرسشنامه را از طریق همسانی درونی

اصلی و گویههاي پرسشنامه از فارسی به انگلیسی

برحسب آلفاي کرونباخ  0/84گزارش نموده است.

ترجمه شده با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت و واژهها

-پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر :23این پرسشنامه توسط

و گویههاي داراي ابهام مورد اصالح قرار گرفت .سپس

اشپیلبرگر ( )25ساخته شد .این ابزار حاوي  40سؤال

این پرسشنامه بر روي نمونهاي شامل  300نفر اجرا

میباشد که  20سؤال ،اضطراب حالت و  20سؤال

گردید .بهمنظور بررسی روایی این پرسشنامه نیز از تحلیل

اضطراب صفت را میسنجد .سؤالها بر اساس مقیاس 4

عاملی به روش مؤلفههاي اصلی همراه با چرخش

درجهاي لیکرتی نمرهگذاري میشوند .در مطالعهاي ()26

واریماکس استفاده شد .نتایج نشان دهندهي استقالل پنج

همسانی درونی و ضریب پایایی آزمون -بازآزمون این

عامل ذهن آگاهی بوده است .همچنین ضرایب آلفاي

پرسشنامه عالی گزارش شد.

کرونباخ براي مؤلفه مشاهده  ،0/62مؤلفه توصیف ،0/81

همچنین در مطالعه مهرام ( )21همسانی درونی هر دو

مؤلفه عدم قضاوت  ،0/65مؤلفه عدم واکنش  0/63و

مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ بر روي یک گروه 600

مؤلفه عمل توأم با آگاهی  0/11بهدست آمد.

نفري محاسبه گردید .ضرایب آلفاي کرونباخ مقیاس

به منظور تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش ،در بخش آمار

اضطراب حالت و اضطراب صفت در پژوهش این محقق

توصیفی از شاخصهاي میانگین و انحراف استاندارد و در

بهترتیب  0/91و  0/92گزارش شده است .همچنین

بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیره

آلفاي کرونباخ کل پرسش نامه  0/94محاسبه

( )MANOVAو آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.

گردیده است.
پرسشنامه پنج مؤلفهي ذهنآگاهي :24این پرسشنامهتوسط بائر و همکاران ( )15ساخته شده است .پرسشنامه
ذهن آگاهی یک مقیاس  39گویهاي است که پنج مؤلفهي
ذهنآگاهی شامل مشاهده ،توصیف ،عمل توأم با آگاهی،

يافتهها
شرکتکنندگان این پژوهش متشکل از  41زن (52
درصد) و  43مرد ( 48درصد) بودند .میانگین و انحراف
استاندارد سه گروه در جدول  1ارائه شده است.

عدم قضاوت و عدم واکنش را با استفاده از مقیاس 5

جدول  )4ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفههاي ذهنآگاهي

درجهاي لیکرتی مورد سنجش قرار میدهد .دو برا ( De

در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار

 )Bruinو همکاران ( )28ویژگیهاي روانسنجی این

مؤلفهها

ميانگين

مرحله بعد تطابق مفهومی و لفظی گویههاي پرسشنامه

انحراف استاندارد

انگلیسی ،از فارسی به انگلیسی بازگردانیده شد و در

ميانگين

فارسی این پرسشنامه توسط یک متخصص زبان

انحراف استاندارد

را از متن اصلی به فارسی ترجمه کردند .سپس متن

ميانگين

انجام این پژوهش ابتدا محققین پرسشنامه ذهن آگاهی

انحراف استاندارد

دهنده همسانی درونی باالي این مقیاس بود .پیش از

گروهها

مشاهده

9/1

2/64

9/91

2/11

12/12

2/81

توصیف

21/31

3/65

19/86

3/81

21/11

5/51

قضاوت

18/33

3/89

13/91

3/12

20/14

4/63

واکنش

15/91

3/2

13/31

2/14

11/59

2/48

عدم
عدم
عمل توأم
با آگاهی

)Speilberger State– Trait Anxiety Inventory (STAI
Five Facets of Mindfulness Questionnaire

http://bpums.ac.ir

20
21

مضطرب

21/83

4/51

20/1

4/48

28/59

5/11

نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره در
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ابزار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این محققین نشان

افسرده

بهنجار
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جدول  2گزارش شده است .با توجه به نتایج گزارش

است که نتایج در جدول  4نشان داده شده است .نتایج

شده در جدول و با توجه به مقدار  Fمیتوانیم بگوییم که

نشان داد که در مؤلفههاي مشاهده ،توصیف و عمل توأم

نتایج در سطح ( )P>0001معنادار بوده و سه گروه از

با آگاهی میان افراد مضطرب و بهنجار و همچنین افراد

لحاظ مؤلفههاي ذهنآگاهی با یکدیگر به شکل

افسرده و بهنجار تفاوت معناداري ( )P>0/0001وجود

معناداري متفاوتند.

داشت .بدین صورت که افراد بهنجار در مؤلفههاي
فوقالذکر نمرات باالتري نسبت به بیماران افسرده و

جدول  )2نتايج مربوط به آزمون تحليل واريانس چندمتغيره
آزمونها

مقدار

F

درجه

درجه آزادي

سطح

مضطرب کسب کردند .در مؤلفهي عدم قضاوت نیز میان

آزادي

خطا

معناداري

افراد افسرده و مضطرب و افراد بهنجار و مضطرب

اثر پیالیی

0/18

10/46

10

164

0/0001

المبداي ویلکز

0/35

10/98

10

162

0/0001

تفاوت معنادار ( )P>0/0001مشاهده شد .بدین صورت
که بیماران افسرده و افراد بهنجار در این مؤلفه نمرات

جدول  3نتایج تحلیل واریانس براي مقایسهي

باالتري نسبت به افراد مضطرب کسب کردند .همچنین

میانگینهاي سه گروه آزمودنیها را در هر یک از

در مؤلفهي عدم واکنش تفاوت میان گروههاي مضطرب-

مؤلفههاي ذهنآگاهی نشان میدهد .همان گونه که
مالحظه

در

میشود

مشاهده

مؤلفههاي

(P>0/0001؛،)F=15/95

توصیف

(P>0/0001؛ ،)F=22/30عمل توأم با آگاهی
(P>0/0001؛،)F=23/80

عدم

(P>0/0001؛،)F=18/90

عدم

و

افسرده ( )P>0/001معنادار بود و گروه افسرده در این
مؤلفه نمرات باالتري کسب کردند .در گروههاي
مضطرب -بهنجار ( )P>0/0001و افسرده -بهنجار
( )P>0/05هم تفاوت در مؤلفه عدم واکنش معنادار بوده

قضاوت

است و افراد بهنجار نسبت به دو گروه دیگر نمرات

واکنش

باالتري بهدست آوردند.

(P>0/0001؛ )F=19/20تفاوت معناداري میان سه
گروه وجود داشت.
جدول  )7نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوت مؤلفههاي ذهن-

جدول  )4آزمون توکي جهت مقايسه جفت ميانگينها
متغير
وابسته

آگاهي در سه گروه مورد مطالعه
متغير وابسته

مجذورات

مجموع

عدم واکنش

135/2

2

135/2

19/2

0/0001

درجات آزادي

عدم قضاوت

292/45

2

292/45

18/9

0/0001

مجذورات

عمل توأم آگاهی

1168/09

2

584/04

23/8

0/0001

ميانگين

F

سطح معناداري

توصیف

866/34

2

433/11

22/23

0/0001

گروهها

به دنبال نتایج فوق ،به مقایسهي جفت میانگینها در بین
گروهها با استفاده از آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده
http://bpums.ac.ir

ميانگينها

استاندارد

معناداري

مضطرب

افسرده

0/81

0/61

0/4

بهنجار

مضطرب

2/16

0/61

0/0001

بهنجار

افسرده

3/62

0/61

0/0001

افسرده

مضطرب

1/5

1/15

0/35

بهنجار

مضطرب

1/31

1/16

0/0001

بهنجار

افسرده

5/81

1/15

0/0001

عمل

افسرده

مضطرب

1/13

1/29

0/38

توأم با

بهنجار

مضطرب

8/48

1/3

0/0001

آگاهی

بهنجار

افسرده

6/15

1/29

0/0001

افسرده

مضطرب

4/31

1/02

0/0001

بهنجار

مضطرب

6/11

1/03

0/0001

بهنجار

افسرده

1/8

1/02

0/189

افسرده

مضطرب

2/66

0/69

0/001

بهنجار

مضطرب

4/28

0/1

0/0001

بهنجار

افسرده

1/62

0/69

0/05

مشاهده

توصیف

عدم
قضاوت
عدم
واکنش
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مشاهده

209/98

2

104/99

15/95

0/0001

گروه 4

گروه 2

تفاوت

خطاي

سطح

مؤلفههاي ذهنآگاهي در افراد افسرده ،مضطرب و بهنجار 773 /

خرمايي و همكاران

رگرسیون چند متغیره در این مطالعه نشان داد که

بحث
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسهي مؤلفههاي ذهن

سطوح باالتر مشاهده با سطوح باالتر برانگیختگی
23

آگاهی در بیماران مبتال به افسردگی اساسی ،اختالل

اضطرابی همراه است .احتماالً تفاوتهاي فرهنگی و

اضطراب منتشر و افراد عادي بود .یافتههاي پژوهش

اجتماعی تبیین کننده تفاوت میان یافتههاي پژوهش

نشان داد که مؤلفههاي ذهن آگاهی در افراد افسرده،

حاضر و پژوهشهاي مورد اشاره میباشد .همچنین در

مضطرب و بهنجار متفاوت است؛ البته این تفاوت

تبیین تفاوت میان نمرات گروه افسرده و بهنجار در

بیشتر میان افراد بهنجار با دو گروه بیمار وجود داشت

مؤلفه مشاهده میتوان این گونه نتیجهگیري کرد که

و تفاوتها میان افراد مضطرب و افسرده در اکثر

افراد افسرده ،افرادي غمگین و درخود فرورفته هستند

مؤلفهها معنادار نبود .با توجه به بررسیهاي صورت

که مدام درگیر افکار ناراحت کننده و نشخوارهاي

گرفته ،تاکنون پژوهشی که مستقیماً این پنج مؤلفه را

فکري خود میباشند و ارتباط چندانی با محیط اطراف

در گروههاي بیمار و بهنجار مورد مقایسه قرار داده

خود برقرار نمیکنند .این افراد احتماالً توجهی به

باشد انجام نشده است ،اما نتایج این پژوهش با چندین

ریزش آب روي بدن خود در حمام ،وزش باد ،تابش

پژوهشی که در زمینه مؤلفههاي ذهن آگاهی صورت

خورشید ،آواز پرندگان و امثال این پدیدهها ندارند.

گرفته ،همسو میباشد ( 28و .)29

بنابراین مشغولیت ذهنی فراوانی با دنیاي درونی خود

بر طبق نتایج این پژوهش ،افراد بهنجار در مؤلفهي

دارند و این عملکرد سبب میشود که افراد بهنجار در

مشاهده (داشتن توجه دقیق به پدیدهها و محرکهاي

این مؤلفه که مستلزم آگاهی نسبت به موارد مورد

درونی و بیرونی) نمرات باالتري نسبت به افراد

اشاره است ،بهتر از افراد افسرده عمل کنند؛ چون افراد

افسرده و مضطرب به دست آوردند .این یافته با

بهنجار در اکثر مواقع متوجه محیط اطراف خود بوده و

پژوهشهایی که در گروههاي غیربالینی صورت گرفته

با آن ارتباط برقرار میکنند .قابل ذکر است که از جمله

متناقض میباشد .به عنوان مثال ،پژوهش بائر و

عالیم بالینی افسردگی ،کاهش قدرت تمرکز و توجه

همکاران ( )30نشان داد که سطوح باالتر مشاهده با

میباشد ( )2که این مسئله نیز میتواند توجیه کننده

بیشتري همراه میباشد .در

نمرات پایین افراد افسرده در مقایسه با افراد بهنجار در

استرس روانشناختی

22

استرس روانشناختی بیشتر همراه بود .همچنین در

با توجه به نمرات باالتر گروه بهنجار در مقایسه با

پژوهش دیگري ( )32افزایش مشاهده با افزایش عالیم

گروه مضطرب در مؤلفهي مشاهده میتوان این گونه

اضطراب همراه بود اما با افسردگی رابطهاي نشان نداد.

نتیجهگیري کرد که بر اساس دیدگاه شناختی افراد

پژوهش دسروسرز ( )Desrosiersو همکاران ()21

مضطرب نسبت به محرکهاي تهدیدآمیز ،سوگیري

که بر روي یک نمونه بالینی صورت گرفته بود ،نشان

توجه دارند ( )33و شاید به همین دلیل توجه آنها

داد که مؤلفه مشاهده با هیچ یک از عالیم افسردگی و

نسبت به سایر محرکها که لزوماً تهدیدآمیز نیستند

اضطراب همبستگی معنادار ندارد .اما نتایج تحلیل

کمتر از افراد بهنجار است .لذا این مسئله موجب

Psychological distress
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22

Anxious arousal

23
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پژوهش دیگري ( )31نیز میزان باالي مشاهده با

مؤلفهي مشاهده باشد.
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محرکهاي اطراف کمتر شود .همچنین دشواري در

کاهش اضطراب خواهد شد .از طرف دیگر ،توانایی

تمرکز یا احساس کار نکردن مغز یکی از عالیم

توصیف احساسات درونی میزان عینی بودن این گونه

اختالل اضطراب منتشر میباشد ( )2که به نظر میرسد

تجارب را افزایش میدهد ( .)21به همین دلیل هدف

تببین کننده تفاوت نمرات افراد مضطرب و بهنجار در

اصلی درمان شناختی اختالالت اضطرابی آموزش

مؤلفه مشاهده باشد.

توصیف عینی تجارب اضطرابانگیز به مراجعان

نتایج این پژوهش نشان داد که افراد بهنجار در مؤلفهي

است (.)36

توصیف (ریختن پدیدهها و اتفاقات اطراف خود در

نتایج نشان داد که در مؤلفهي عمل توأم با آگاهی

قالب کلمات) نمراتی باالتر از افراد افسرده و مضطرب

(عطف کامل توجه به فعالیت در حال انجام به جاي

به دست آوردند .این یافته با پژوهشهاي دسروسرز و

عمل به شکل خودکار) نیز افراد بهنجار نمرات باالتري

همکاران

نسبت به افراد افسرده به دست آوردند .این یافته با نتایج

( )11()Barnhoferو بائر و همکاران ( )30همسو

پژوهشهاي

ویتینگام

میباشد .با توجه به دالیلی که براي مؤلفه مشاهده ذکر

( )31( )Cash & Whittinghamو کریستوفر

شد در اینجا نیز به نظر می رسد که افراد افسرده توجه

( )Christopherو همکاران ( )38همسو میباشد .نتایج

چندانی به پدیده هاي اطراف خود ندارند؛ پس عالقه

این پژوهشها نشان دهندهي همبستگی منفی معنادار

اي نیز به توصیف و بیان آن ها با استفاده از کلمات و

میان عمل توأم با آگاهی و عالیم افسردگی بود .همان

عبارات نخواهند داشت .همچنین پژوهشها ( 34و

گونه که پیش از این بیان شد ،افراد افسرده افرادي

 )35نشان دادهاند که مشکل در شناسایی و توصیف

هستند که افکار و احساسات منفی همراه با نشخوارهاي

هیجانات آلکسیتیمیا ( )Alexithymiaبا عالیم

فکري دربارهي اشتباهات ،محرومیتها و شکستهاي

افسردگی ارتباط دارد .این موضوع نیز میتواند توجیه

خود در گذشته دارند .در واقع توجه به زمان حال و

کنندهي نمرات پایینتر گروه افسرده نسبت به گروه

فعالیت در حال انجام در تضاد با نشخوارهاي فکري در

بهنجار در مؤلفهي توصیف باشد .افراد مضطرب نیز،

مورد گذشته است ( 39و  .)40کندي روانی -حرکتی و

احساسات و افکار مبهمی نسبت به پدیدههاي اطراف

از دست دادن عالقه نسبت به امور نیز از جمله دیگر

دارند و به جهت تشویش و سردرگمی ،یافتن کلماتی

ویژگیهاي افراد افسرده است ( .)2بنابراین این افراد

که با استفاده از آنها بتوانند به توصیف این افکار و

عالقهاي به انجام کارها ندارند و اگر بر حسب موقعیت

احساسات بپردازند براي این افراد دشوار است.

مجبور باشند کاري انجام دهند ،احتماالً به قدري درگیر

همچنین براي اینکه افراد بتوانند احساسها و

افکار و خیاالت خود هستند که توجهی به چگونگی

برانگیختگیهاي فیزیولوژیکی خود را توصیف کنند،

انجام کار نخواهند داشت و به همین دلیل است که نمره

میبایست توانایی تحمل استرس مرتبط با تجربه

پایینتري نسبت به افراد بهنجار در مؤلفهي عمل توأم با

مستقیم این گونه احساسات و برانگیختگیها را داشته

آگاهی به دست آوردهاند.

باشند .بنابراین توانایی توصیف تجارب درونی به

نتایج نشان داد که افراد بهنجار در مؤلفهي عمل توأم

همکاران

(،)21
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دست آوردند .این یافته با نتایج پژوهش دسروسرز و

نتایج پژوهشهاي دسروسرز و همکاران ()21؛

همکاران ( )21و دوبران ( )de Bruinو همکاران

بارنهوفر ( )Barnhoferو همکاران ( ،)11دسروسرز و

( )28همسو میباشد .اما در مطالعه کاش و ویتینگام

همکاران ( )32ناهمسو میباشد .نتایج این تحقیقات

( )31ارتباطی میان عالیم اضطراب و مؤلفه عمل توأم

نشان دهندهي همبستگی معکوس معنادار میان

با آگاهی یافت نشد .نمرات باالي افراد بهنجار نسبت

افسردگی و مؤلفه عدم قضاوت بوده است .البته تاکنون

به افراد مضطرب در مؤلفه عمل توأم با آگاهی را

پژوهشی به مقایسه این مؤلفه در بین افراد مضطرب و

میتوان این گونه تبیین کرد که پریشانی و بیقراري در

افسرده نپرداخته است .بنابراین نتایج پژوهش حاضر

افراد مضطرب سبب میشود که از تمرکز حواس

جالب توجه بهنظر میرسد.

اندکی برخوردار باشند و مدام درگیر تفکر دربارهي

پیشنهاد میشود موضوع تفاوت افراد مضطرب و

تهدیدها و خطرهاي احتمالی شوند .همچنین توجه به

افسرده در مؤلفهي عدم قضاوت در تحقیقات بعدي

زمان حال و فعالیت در حال انجام در تضاد با نگرانی

بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد آینده است ( 39و  .)40بنابراین همان گونه

نتیجهي دیگري که در این مؤلفه به دست آمده این

که نتایج پژوهش نشان میدهد افراد مضطرب در حین

است که افراد بهنجار نمرات باالتري نسبت به افراد

انجام کار ،توجهی به چگونگی انجام آن ندارند.

مضطرب در این مؤلفه کسب کردند؛ یعنی افراد

در مؤلفهي عدم قضاوت (قضاوت نکردن دربارهي

بهنجار ،غیرقضاوتیتر از افراد مضطرب هستند که این

تجارب جاري ،افکار ،احساسات و عقاید) افراد

نتیجه با توجه به عدم وجود سوگیريها و افکار

افسرده نمرات باالتري نسبت به افراد مضطرب کسب

ناکارآمد و یا کم بودن میزان آنها در افراد بهنجار قابل

کردند؛ به عبارتی افراد افسرده کمتر از افراد مضطرب

توجیه است .بهطور کلی ،افراد مضطرب در مؤلفهي

در مورد افکار ،احساسات و عقاید خود قضاوت

عدم قضاوت نسبت به افراد افسرده و بهنجار نمرات

میکنند .این نتیجه ،خالف نتیجهي مورد انتظار است.

پایینتري کسب کردند .این یافته با پژوهشهاي

زیرا یکی از ویژگیهاي بارز افراد افسرده این است که

دسروسرز و همکاران ( ،)21کاش و ویتینگام ()31

دائماً افکار ،عقاید ،و احساسات خود را مورد قضاوت

همسو میباشد.

قرار میدهند و این قضاوت البته از نوع منفی است و

در مؤلفهي عدم واکنش (یعنی واکنش نشان ندادن به

یکی از مواردي است که در درمان شناختی ،هدف

افکار ،احساسات و عقاید) افراد افسرده نمرات باالتري

درمان قرار میگیرد .البته افراد مضطرب نیز براي

نسبت به افراد مضطرب کسب کردند؛ به عبارتی افراد

اجتناب از خطا خود را مورد قضاوت قرار میدهند؛ اما

افسرده ،هنگامی که افکار و احساسات به سراغشان

این ویژگی در افراد افسرده بیشتر به چشم میخورد.

میآید کمتر از افراد مضطرب ،درصدد واکنش نشان

احتماالً دلیل به دست آمدن این نتیجه ،عدم بینش افراد

دادن به آنها هستند .منظور از واکنش نشان ندادن این

افسرده نسبت به این مشکل شناختی است؛ یعنی آنها

است که آن فکر یا احساس را به حال خود میگذارند

از این موضوع که دائماً خود را مورد قضاوت قرار

و کاري براي افزایش یا کاهش آن انجام نمیدهند.
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افراد افسرده افرادي هستند که کامالً تسلیم افکار و

همکاران ( )21نیز نشان داد که سطوح باالي عدم

احساسات منفی خود شدهاند ،آنها را کامالً پذیرفتهاند

واکنش با اضطراب و افسردگی کمتر همراه میباشد.

و هیچ گونه واکنشی نسبت به آنها نشان نمیدهند؛ اما

بهطور کلی ،با توجه به یافتههاي این پژوهش میتوان

افراد مضطرب این گونه نیستند ،بلکه دائماً در تالش و

نتیجه گرفت که ضروري است مؤلفههاي ذهن آگاهی

تکاپو هستند تا بتوانند احساسات و افکاري را که

بهعنوان عواملی مهم در بیماران افسرده و مضطرب

باعث رنج و عذاب آنها میشود تغییر دهند .بنابراین

مورد توجه بالینیکاران قرار گیرد .همچنین با توجه به

طبیعی است که افراد افسرده نمرات باالتري در این

اینکه نمونه پژوهش حاضر محدود به بیمارانی است

مؤلفه کسب کنند .البته باید به این نکته توجه داشته

که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودهاند ،بهتر

باشیم که این عدم واکنش در افراد افسرده ،مثبت

است تعمیم دادهها به کل جامعه با احتیاط صورت

نیست .نتایج پژوهشها در مورد مؤلفه عدم واکنش

گیرد .پیشنهاد میشود که مؤلفههاي ذهن آگاهی در

متناقض بوده است .بعضی از مطالعات ( 32و )31

سایر اختالالت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا اطالعات

ارتباطی را میان عدم واکنش و عالیم افسردگی

بیشتري در این حوزه حاصل گردد.

گزارش نکردهاند ،در حالی که در بعضی از پژوهشها

تلویح ضمنی نتایج این پژوهش این است که بیماران

( 21 ،11و  )38میان این دو متغیر همبستگی منفی

مضطرب و افسرده نسبت به افراد بهنجار در مؤلفههاي

معنادار وجود داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج

ذهن آگاهی عملکرد ضعیفتري دارند و درمانهاي

این مطالعات ناهمسو میباشد.

مبتنی بر ذهن آگاهی میتوانند با تأکید بر این مؤلفهها

نتیجهي دیگر در این مؤلفه این است که افراد بهنجار

موجب تسهیل روند درمان و همچنین بهبود عالیم این

نمرات باالتري نسبت به افراد افسرده و مضطرب

گونه بیماران شوند .بنابراین به نظر میرسد که توجه

بهدست آوردهاند .این عدم واکنش در مورد افراد

به موضوع ذهن آگاهی و مؤلفههاي آن در درمان

بهنجار مثبت است .زیرا اکثر احساسات و افکار این

اختالالت افسردگی و اضطراب میتواند مؤثر باشد و

افراد ،بهنجار است و مشکلی در پذیرش آنها ندارند.

به بهبود عالیم و احتماالً جلوگیري از بازگشت مجدد

بنابراین افکار خود را میپذیرند بدون آنکه واکنشی

بیماري کمک کند.
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Abstract
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Background: Mindfulness is a new construct which has held psychiatrists and psychologists' attention in
the treatment of many psychological disorders. The use of mindfulness techniques needs more information
about the mechanisms of the facets of mindfulness in each disorder. The goal of the present study was to
compare the facets of mindfulness among patients with major depression, generalized anxiety disorder and
normal individuals.
Material and Methods: Statistical population of the present study consisted of all of patients who were
diagnosed major depression disorder and Generalized anxiety disorder in the counseling center of
Mashhad university of medical sciences. Thirty patients with MDD and 30 patients with GAD were
recruited among them via available sampling method. Moreover, 30 normal individuals without the
diagnosis of MDD and GAD from the staff of Mashhad university of medical sciences were recruited and
matched to the depressed and anxious groups on the basis of age, gender and lack of medical and other
mental diseases. Participants completed Beck Depression Inventory (BDI- II), Speilberger State – Trait
Anxiety Inventory (STAI) and Five Facets of Mindfulness Questionnaire. Mean and standard deviation
were utilized to analyze the data in the descriptive statistics section. And in the inferential statistics
section, MANOVA and Post Hoc Tukey Test were used.
Results: The results indicated that there were significant differences between the three groups with
regards to the facets of mindfulness. In other words, there were significant differences between anxious
and normal groups and also depressed and normal individuals with regards to the scores in the facets of
Observing, Describing and Acting with awareness (P<0.0001). There were also significant differences
between anxious and depressed groups and anxious and normal individuals in the facet of Nonjudging
(P<0.0001). Moreover, significant differences were found between anxious- depressed (P < 0.001),
anxious- normal (P<0.0001) and depressed- normal (P<0.05) groups with regards to the scores in the facet
of Nonreacting.
Conclusion: It can be concluded that patients with MDD and GAD compared to normal individuals have
lower scores in the facets of mindfulness. Therefore, mindfulness- based treatments can facilitate the
process of the treatment and improve the symptoms of such disorders via focusing on the five facets of
mindfulness.
Key words: Mindfulness, Major Depression, Generalized Anxiety Disorder, Observing, Describing, Acting with
awareness, Nonjudging, Nonreacting
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